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 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته 
علـى للـ  و هللا الرحمن الرحيم، الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم علـى بيياـا محمـد، بسم 

 وصحي .
ڳ    } :قولـــ  فـــ  مجاهـــد   عـــن القرطيـــ  وحكـــى: "-رحمـــ  هللا تعـــالى–قـــاإل اممـــاك ارـــن   يـــر 

 .اختياره بغير ذلك على كرهأ  أي:  [173اليقرة:]{ڱ
 لـ  حـ ي ال فإبـ  أذى، وال فيـ  قطـ  ال بحيـ  غيـرال وطعـاك ميتة   المضطر وجد إذا القرطي  ذ ر
 هـ  اه،هـ والحالـة أكلـ ، وإذا: قـاإل ثـم- قـاإل كـاا- خـف بغير  الغير طعاك يأك  ر  ،الميتة أك 

 ."ماج  ارن سان من أورد ثم مالك، عن روايتان هما قوالن في  ال؟ وأ يضما 
ه وله نبينا محمد وعلى آله وأصحابالحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورس

 أجمعين.
 كــ أ لــ  يحــ  ال فإبــ  أذى، وال فيــ  قطــ  ال بحيــ  الغيــر وطعــاك ميتــة   المضــطر وجــد إذا" يقووو  
فون   إل""كـاا قـا" إذا قوا  ألوا العلوم  قـاإل ثـم- قـاإل كـاا- خـف بغيـر  الغير طعاك يأك  ر  ،الميتة

 دته.عنده فيه شيء من التردد، وُيريد أ  يبرأ من عه
المضورر  "مالـك عـن روايتـان همـا قوالن في  ال؟ أك يضما  ه  هاه، والحالة"كاا قاإل وإذا أكل  

 الُمحِرم إذا اضرر إلى الميتة لا يأكا من الميتة أو يأكا من الصيد ولو ُمحِرم؟
 طالب:........

 .نعم
 طالب:........

 ؟ماذا
 طالب:........
، ومووووا  الأيوووور أكووووا حوووول الم لووووو ، أيهمووووا أولووووى مسووووألتنا لوووويه، والصوووويد حوووول هللاأليسووووي ن يوووور 

 ".خف بغير  الغير طعاك يأك  ر  ،الميتة أك  ل  يح  ال فإب باالحتياط؟ اآل  يقو   "
 طالب:........

اآل  كووالم ألووا العلووم فووي المسووألة، انك وور يقولووو   يأكووا  ،مووا لووي مسووألة ت قووه نعووم، ل وون أنووا أقووو 
ب من لويا االتتيوار لثك ور موه أنوه لنوا يقوو   يأكوا يعوام الأيور الميتة وال يأكا الصيد، وأنا أعج

  الصويد أولوى بالِحوا مون يعوام الأيور فور   إوال يأكا الميتة، فما ال ر  بين المسألتين؟ إذا لم نقوا 
وجوود ميتووة، يقووو   إذا وجوود ميتووة ُيقوودم الميتووة وال أم علووى لوويا أنووه إذا وجوود صوويًدا أو يعاًمووا للأيوور 

 ن إذا وجد صيًدا لو محض حل هللا أو يعاًما للأير ولو حل الم لو ، موا الوي  يأكا الصيد، ل
تقتضيه القواعد الشورعية؟ أ  ُيقودم الصويدن ننهوم يقولوو ...حتى قوالوا فوي الصويد  حكموه إذا ِصويد 
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 3 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

حكمه حكم الميتة، فنذا كا  حكموه حكوم الميتوة، ووجودنا يعاًموا للأيور فننوه ُيقودم يعوام الأيور علوى 
 ليا مقتضى كالمهم أنه ُيقدم يعام الأير كما لنا، ل ن ماذا يقولو  لناك؟  الصيد،

 طالب:........
 ُيقوودم الميتووة علووى يعووام الأيوور أ  لوويا فيووه محووض تووردد كبيوور السوويما إذا قارنووا المسووألتين بعضووهما

م نموورن عووارا ولووي موون الريبووا ، والميإبووبعض، وقلنووا   مووي لياتووه، والصوويد ُحوورِم تووة   الميتووة ُحرِم
م ُمحر مة لياتها ولي من ال بائث، واالحتياج واالضررار في انمرين مًعا، فنذا كوا  يقوو  لنوا  ُيقود 

 هــ  ،هــاه والحالــةوإذا أكلــ  ، "فإبــ  ال يحــ  لــ  أكــ  الميتــة، رــ  يأكــ  طعــاك الغيــر بغيــر خــف 
 ".مالك عن روايتان هما قوالن في  ال؟ أك يضمن

ها في ن وس الناس؟ بعض الناس ُيؤثر أ  يمو  وال يأكوا مون يعني لا انكا من الميتة أمره س
لن ووس ميتة، السويما إذا تأيور  تأيوًرا كبيوًرا فوار  فوي رائحتهوا وفوي لونهوا وفي...ميتوة تتقو   منهوا ا
جموا  ليسي بهيه السهولة أ  ُتقودم الميتوة علوى الصويد، الصويد ُمحور م بوال شوة والميتوة ُمحر موة باإ

 تحا للمضرر.
يقولووو   بتقووديم الميتووة، يقولووو   الميتووة منصووولى عليهووا، وعلووى ِحلهووا فووي حووا  االضووررار  والوويين

 منصولى عليها في كتاب هللا وفي النص القرعي. 
 طالب:........

معهوم  ،لوم عوادتهم ،بعضوهم يسوتمته بالصويد، أموره سوها ،ال ما لو ناظر إلى المشقة وال إلى كلوه
 .-عليه الصالة والسالم-ا منه النبي سالح ومر الصيد وتبعوه وقتلوه، وأك

 طالب:........
 .نعم

 طالب:........
 .ال لو الضرورة أعم من أ  ت و  في الميتة أو غيرلا

 طالب:........
بعضهم يقو   أتحما الجو  ولو وصا الحد إلى المو ، وأتحما م ال وة أمور هللا فوي حول الأيور، 

، م ا ليا أال ُيقا  له  تأكا من الصيد أتف مون ولو أضيل حل الأير من حل هللا وال آكا ميتة
أ  تأكا من ميتة أو تعتد  على حل غيرك، الميتة إضافًة إلوى موا فيهوا مون التحوريم فيهوا ضورر، 

 والعلة في تحريمها الضرر وحبس الدم فيها.
 طالب:........

 وليا حرام. ،صيد في الحرم أو صيد ُمحِرم ما في بديا ليا حرام
 طالب:........
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ن موليه مسألة ثانية الي  يأكا أك ر من حاجته إذا ُأبيح له انكا لدفه الضرورة، لوا يأكوا أك ور 
 حاجته أو يقتصر عليها؟

 طالب:........
 . نعم

 طالب:........
ه؟ يف ُيو فينصو  على ما ذكر   مليا لو ناقشنالا اجتهاًدا، ل ن لم ا ننقا أقوا  ألا العلم ول  ج 

 طالب:........
 من حيوث الرِميوب وعودم الضورر لويا موا فيوه إشوكا ، ُسو ة دمهوا وتورجفُتعتبر ميتة حكًما وإال  نعم

 وفارقي الميتة بهيا.
 طالب:........

 .[96مائدة:ال]{ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   ٺ   ٺ   ٺٺ }حكًما ُمحر مة لي بال شة 
   عندك؟ما الييقو ؟  ماذاشي نا 

 طالب: أك  لحم الغير....
 حرم؟ألو  ِمن صيد ال

 طالب: بالاسية للميتة يا شيخ.
 لنا نص على ما ذكره المؤلف عن القريبي.

 طالب: وبالاسية للمحِرك الصيد أهون.
 الصيد ألو  من الميتة وأسها من حل الأير.

ك يا شيخ ه  مسألة ثابية يا شيخ.  طالب: ال، الغير مقدَّ
 حل الأير في الحالتين أسها لكيا؟

 طالب:........
 يأكا من حل الأير وال يأكا من الميتة عندك في ال تاب.أ  لم قرروا ال، عندلم 

 طالب:........
 .نعم

 طالب:........
عنودكم  امواذ" مالـك عـن روايتـان هما قوالن في  ال؟ أك يضمن ه  هاه، والحالة أكل ، وإذا" ان ر

  يا مال ية؟
 طالب:........

 .نعم
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 5 ضريخلمعالي الشيخ عبد الكريم ا

 طالب:........
 ؟ماذا

 طالب:........
  .إمام من أئمة المال ية القريبي

 طالب:........
ال يحا ما  امرئن مسلم إال بريب ن وسن منوه، البود أ  تريوب ن سوه لويا انصوا، ل ون إذا اضورر 

لووه أ  يوودفه الهل ووة عوون ن سووه، وإذا لووم يوجوود تيووارا  فووال مندوحووة موون أ  يأكووا، وال يجووو  فإليووه 
يتوووة، وتبووو  لشووو صن معوووين أو أ  لصووواحب الرعوووام أ  يمنعوووه، ل ووون إذا وجووود  تيوووارا  عنووودك م

 يقو  القريبي؟ ماذايعام م اًل، وعندك صيد، فماذا ُتقدم من ال الثة؟ 
 طالب:........

 .الج ء ال اني
: ، قــاإلوحشــية أرــ  رــن جعفــر إيــا  أرــ  عــن شــعية حــدي  ماجــ  مــن ارــن ســان مــن أورد ثــم"

ـ أصـارتاا: قـاإل شرحيي  الغيـري، رن عياد سمعت  ،احائط ـ فأتيـت ،لمدياـةا فأتيـت مخمصـة، اعام 
 وأخــا فضــربا  الحــائ  صــاحب فجــا   ســائ ، فــ  ماــ  وجعلــت وأكلتــ ، ففر تــ  ســايف   فأخــا 
 ان ــ إذ أطعمتــ  مــا»: للرجــ  فقــاإل فأخيرتــ ، -وســلم عليــ  هللا صــلى- هللا رســوإل فأتيــت ثــوب ،
 أو طعـاك نمـ سـ   رو  لـ  أمرفـ ثوبـ ، إليـ  فرد فأمره «جاهف    ان إذ علمت  وال ،غي اسا وال اجائع  

 عـن شعيب، رن عمرو حدي  ذلك من:   يرة شواهد ول  ،جيد قوي   صحيح   إسااد   وس ، بصف
 َصـابَ أَ  َمـن  »: فقاإل المعل ، ال مر عن -وسلم علي  هللا صلى- رسوإل هللا ئ س  : جده عن أري ،
رَ  ِبِفي ِ  َحاَجة   ِذي ِمن   ِما     َاة ، م تَِّخا   َغي  ي   .الحدي  «ي  ِ َعلَ  َش   َ  َفَف  خ 

 من أك  فيما :[173ليقرة:ا]{ں   ڻ   ڻڻ   ڻ   ۀ   ۀ   ہ }وقاإل مقات  رن حيان ف  قول :
 ."لقم ثفث على زادي   ال أب  -أعلم وهللا- وبلغاا اضطرار،

يعني  ال يأكا حتى يشبه، إنما يأكا ما يدفه الضرورة، وال الف معروف أنه إذا ُرتِمص له 
 .كيلةتره كا  آ صار أوله حالاًل 
 طالب:........

 أيهم، جع ر بن أبي وحشية؟
 طالب:........

 .نعم
 أر  إيا ؟ أكطالب: أر  بشر 
 طالب: أر  إيا .
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 طالب:........
 .ممكن تلونا ن ما ونرى الي  عند القريبي

 وقاإل ،االضطرار ف  الحراك ل  أح  إذ رحيم   الحراك، من أك  لما غفور  : جيير رن سعيد وقاإل"
 ثم يشرب ولم يأك  فلم اضطر من: قاإل ،مسروق   عن الضحى، أر  عن األعمش أخيربا: و ي 
 ."الاار دخ  ما ،

 .ننه تسبب في قتا ن سه
 ."رخصة ال عزيمة   للمضطر الميتة أك  أن يقتض  وهاا"

 ويت ر  على ليه المسألة ولي مسألة االضررار إلى العمليا  الربية، إذا قا  انيباء  إذا ما
الرب انصا في حكمه   أو يقو  ،لا يل مه أ  ُتجرى له العملية ،تيار هما في ،يعملي مُ 

 تالف لا لو واجب أو ال؟
 طالب: التداوي.

نعم التربيب، فليرجه إلى انصا أو ُيقا   ليا إنقاذ من لل ة ي تلف عن أصا الرب التداو  
 ا العلم، فهيا المضرر إذا لمالي  فيه االحتما  إما أ  يكو  راجًحا أو مرجوًحا على كالم أل

 مول يأك  فلم اضطر من: قاإليأكا وما  يأثم وال ما يأثم؟ كالم المؤلف انثر عن مسرو  قا   "
 عندك وال ما عندك؟. " يقتض  وهاا، الاار دخ  ما ، ثم يشرب

 .رخصة ال عزيمة   للمضطر الميتة أك  أن يقتض  وهاا"
 لصحيحا هو وهاا: االشتغاإل ف  الغزال  رفي  الهراس  بالكيا المعرو  الطيري  الحسن أرو قاإل

 "عادبا
  .بر  والأ الي كاللما من الشافعيةيعني عندلم عند الشافعيةن ن  ال يا الهراسي الر

 ."ذلك وبحو للمريض كامفطار"
 في رمضا .

 طالب:........
 .نعم

 طالب:........
 لت سير.إذا وجد لحم إنسا  عند القريبي ميكور، أعري الشيخ ا

 طالب:........
 لعافية.إذا وجد إنساًنا حيًّا يمكن ليا محا إجما ، وحصا أيام الجو  والمسأبة يأكلوه، نسأ  هللا ا

 ؟وجد  شيًئا
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 7 ضريخلمعالي الشيخ عبد الكريم ا

مخمصـة،  ف  أو بجوع  "المسألة ال ابية والعشرون: االضطرار ال يخلو أن يكون بإكراه  من ظالم 
هـو دك والغـرث و   معاـى اييـة هـو مـن صـيره الع ـوالاي علي  الجمهور مـن الفقهـا  والعلمـا  فـ

اهـد: قـاإل مج ،لب على أكـ  هـاه المحرمـا كره وغ  : معااه أ  الجوع إلى ذلك، وهو الصحيح، وقي 
 هللايعاــ  أكــره عليــ   الرجــ  يأخــاه العــدو فيكرهوبــ  علــى أكــ  لحــم الخازيــر وغيــره مــن معصــية 

 ."تعالى، إال أن امكراه يييح ذلك إلى لخر امكراه
 ليا فيه نو  اتتيار، ،إذا ُألجئ اإنسا  وُأكره ي تلف عما لو اضرر بسبب الجو  ووجد الميتة

 .وأما انو  فليس فيه نو  اتتيار
 ي  منلشِ  أو ال، فإن  ابت دائمة فف خف  ف  جواز ا وأما المخمصة فف يخلو أن تكون دائمة  "

 ."الميتة
 .ئمةًحا إذا كاني داننه ال يرجو يعاًما مبا

ــ إال أبــ  ال يحــ  لــ  أكلهــا وهــو يجــد مــاإل مســلم  " ريســة مر المعلــ  وح ،  ــالاال يخــا  فيــ  قطع 
ه قروه يجعوا لويا موا فيو "الجي ، وبحو ذلك ممـا ال قطـ  فيـ  وال أذى، وهـاا ممـا ال اخـتف  فيـ 

مووا  مسوولم فيووه قرووه ِنصوواب وفووي حوور ه، ال موور المعلوول يشووتريو  فيووه أال يكووو  البسووتا  محوًيووا، 
 ن  كا  محوًيا د  على أ  صاحبه أحر ه بحائط أو وضه عليه عاماًل ليحرسه.ف

 طالب:........
 .نعم

 طالب:........
 .الي  ي رج تارج السور ما عليه شيء

 -مصـلى هللا عليـ  وسـل-قـاإل: ريامـا بحـن مـ  رسـوإل هللا  -رض  هللا عا -لحدي  أر  هريرة "
  هللا عليـ صـلى-فاادابـا رسـوإل هللا  ،ياـا إليهـاف    ،جرالشـ ةبعضـا مصرورة   ف  سفر إذ رأياا إرف  

د هللا مـاهم بعـمـن المسـلمين هـو قـوتهم وي   إن هاه امرـ  ألهـ  ريـت  »فرجعاا إلي  فقاإل:  -وسلم
، فقـاإل: ال :قـالوا «؟هب ب  أتـرون ذلـك عـدال  أيسر م لو رجعتم إلى مزاود م فوجدتم ما فيها قد ذ  

شـرب وال وا ،ك  وال تحمـ »احتجاا إلى الطعاك والشراب؟ فقاإل: قلاا: أفرأيت إن  «إن هاه  الك»
لاـا يـا قوقاإل: هاا األص  عادي، وذ ره ارـن الماـار قـاإل:  -رحم  هللا-ج  ارن ماج  خرَّ  «تحم 

ال و ويشـرب  ،يأكـ  وال يحمـ »رسوإل هللا، مـا يحـ  ألحـدبا مـن مـاإل أخيـ  إذا اضـطر إليـ ؟ قـاإل: 
 ."األمواإل إلى تحريم هللا في  بعد ذلك فمردود   لف  ختقاإل ارن الماار: و   م   «يحم 

ـَواَلك م  »حول مصوو   هيعني انصا في ليا الباب التحريمن ننو َراَضـوَ َفـِإنَّ ِدَمـاَ ك م  َوَأم  ك  َأع  م  َعَلـي  م  ك 
م   ِر   م  َهَاا ِف  َشه  م  َهَاا ِف  َرَلِد   ِمك  َمِة َيو  ر  ، فونذا وجود التحريم نصاا فالمقصود أ  ،«َهَاا َحَراك  َ ح 

 . ى، وأما ما عداه فيبقى على انصاالنص م ا ما جاء في ال مر المعلل حريسة الجبا ليا ُيست ن
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توجـ  قاإل أرو عمر: وجملة القوإل ف  ذلك أن المسلم إذا تعين علي  رد رمـ  مهجـة المسـلم، و "
اـوع ة، و ـان للممالفرض ف  ذلك بأال يكون هااك غيره قض  علي  رترميـ  تلـك المهجـة ايدميـ

لعلـم ما  ما ل  من ذلك محاربة من ماع  ومقاتلت ، وإن أتى ذلك علـى بفسـ ، وذلـك عاـد أهـ  ا
 ادد  وعـ ماعة  جأو  اال غير، فحيائا يتعين علي  الفرض، فإن  ابوا   ير   إذا لم يكن هااك إال واحد  

ــ ا المســلم ويمســكه علــى الكفايــة، والمــا  فــ  ذلــك وغيــره ممــا يــرد بفــ  اكــان ذلــك علــيهم فرض 
 .سوا 

  بــ  بفســ ، ِمــد  بــ  مهجتــ  ور  إال أبهــم اختلفــوا فــ  وجــوب قيمــة ذلــك الشــ   علــى الــاي ر  
 ".فأوجيها موجيون، وأباها لخرون 

ذا ا يووأتي بم لووه، وإ  كووا  غيوور م لووي يووأتي بقيمتووه، إال إا أ  كووا مووا ن لووه ثموون إ  كووا  م ليًّووانصوو
 ع ا عنه صاحبه، نعم القو  ال اني.  

ــ" ــم متــأخريهم ومتقــدميهم فــ  وجــوب اوفــ  مــاهياا القــوالن جميع  د ر ، وال خــف  رــين أهــ  العل
  مهجة المسلم عاد خو  الاهاب والتلف بالش   اليسير الاي ال مضرة في  علـى صـاحي  وفيـ

 .لغةالي  
 ".أبيأبا شيابة ، قاإل:ج ارن ماج  أبيأبا أرو بكر رن أر  شييةال ال ة والعشرون: خرَّ 

 أنا؟أم ا أنبأن
 طالب: أبيأبا.

  ييب.
 ،ارمـد رـن بشـثاا محوحـدَّ  ، حـا   أبيأبا شيابة ، قاإل:ج ارن ماج  أبيأبا أرو بكر رن أر  شييةخرَّ "

رــن  ثاا شــعية عــن أرــ  بشــر جعفــرحــدَّ  ، قــاإل:ثاا محمــد رــن جعفــرحــدَّ  :قــاال ،ومحمــد رــن الوليــد
ت فأتيـ ،مخمصـة إل: أصـاراا عـاك  قا -يرمن را  غ   رجف  - قاإل: سمعت عياد رن شرحيي  ،إيا 

ــ ،المدياــة جــا  ففر تــ  وأكلتــ  وجعلتــ  فــ   ســائ ، ف ا مــن حيطابهــا فأخــا  ســايف  فأتيــت حائط 
اإل فأخيرتـ ، فقـ -صـلى هللا عليـ  وسـلم-صاحب الحائ  فضربا  وأخا ثوب ، فأتيـت رسـوإل هللا 

 صـلى هللا -فـأمره الايـ  «وال علمت  إذ  ان جاهف   ا،أو ساغي   اما أطعمت  إذ  ان جائع  »للرج : 
 .من طعاك أو بصف وس  فرد إلي  ثوب ، وأمر ل  روس    -علي  وسلم

 ،حدهو  صحيح اتف  على رجال  اليخاري ومسلم، إال ارن أر  شيية فإب  لمسلم   قلت: هاا حدي   
-ايـ  ، ولـي  لـ  عـن الاشـيئ   ج لـ  اليخـاري ومسـلم  وعياد رن شرحيي  الغيري اليشكري لم يخر  

 وهــو يافــ  القطــ  -رحمــ  هللا- غيــر هــاه القصــة فيمــا ذ ــر أرــو عمــر   -صــلى هللا عليــ  وســلم
 .واألدب ف  المخمصة
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إذا أتـى »قـاإل:  -صـلى هللا عليـ  وسـلم-عـن سـمرة أن الايـ   ،وقد روى أرـو داود عـن الحسـن
 وإن لــم ،أحـد م علــى ماشــية فــإن  ــان فيهــا صـاحيها فليســتأذب  فــإن أذن لــ  فليحتلــب وليشــرب

 «  حم فإن أجاب فليستأذب  فإن أذن ل  وإال فليحتلب وليشرب وال ي ايكن فيها فليصو  ثفث  
 صـلى-عـن الايـ   ،عن ارن عمر ،عن باف    ،عن عييد هللا ،وذ ر الترماي عن يحيى رن سليم

 بعرفـ  غريـب ال هاا حدي    :قاإل «فليأك  وال يتخا خياة امن دخ  حائط  » قاإل: -هللا علي  وسلم
 ".ليممن حدي  يحيى رن س  إال 

مووا ال حووائط المحوووط بسووور، ولوويا ي تلووف عيقتضووي أ  لهووا باًبووا ُيألوول، وال «مــن دخــ »ن  قولووه  
ر صار له باب صار ُمحر ً   .احائط عليهن ننه إذا سوِم

ـ -صلى هللا علي  وسلم-عن جده أن الاي   ،عن أري  ،وذ ر من حدي  عمرو رن شعيب" ئ  س 
اإل قـ «فف ش   علي  خياة   غير متخا   من أصاب ما  من ذي حاجة  »اإل: عن ال مر المعل ، فق

 . حسن في : حدي   
 .": إذا مر أحد م بحائ  فليأك  وال يتخا ثيابا-رض  هللا عا -وف  حدي  عمر 

 .يعني  ال يحما معه شيًئا
فهـو  كحم  في  الشـ  ، فـإن حملتـ  رـين يـديقاإل أرو عمر: وهو الوعا  الاي ي  "قاإل أرو عييد: 

 ا".قاإل: قد ت يات ثياب  ثيان، ي  
 .و   تبايا الُ بن وت ايا ال ُّبنفي مقاما  الحرير  يق

ملتـ  حثـم  اقاإل ما : قد تحولت  سائ  إذا جعلت في  شيئ  فإن حملت  على ظهرك فهو الحاإل، ي  "
 .على ظهرك، فإن جعلت  ف  حضاك فهو خياة

ـاـة. ي  يوال يتخـا خ   :وما  حدي  عمرو رن شعيب المرفـوع أرـو  قـاإل ا،قـاإل ماـ : خياـت أخـين خيا 
ب  أال  ص في  للجائ  المضطر الاي ال ش   مع  يشتري خ ِ عييد: وإبما يوج  هاا الحدي  أب  ر  
 .يحم  إال ما  ان ف  بطا  قدر قوت 

 دة  ماــ ، فــإن  ابــت هاــاك عــا قلــت: ألن األصــ  المتفــ  عليــ  تحــريم مــاإل الغيــر إال بطيــب بفــ   
مـ  حان فـ  أوإل امسـفك، أو  مـا هـو اين فـ  بعـض اليلـدان، فـالك جـائز، وي  بعم  ذلك  ما  ـ

 .وهللا أعلم ،ذلك على أوقا  المجاعة والضرورة،  ما تقدك
من األوقـا ، فـاختلف العلمـا  فيهـا علـى قـولين: أحـدهما:  وهو الاادر ف  وقت   وإن  ان ال اب 

، وإذا فقـرو  فيمـا رـين يديـ  مـن مفـازة  أب  يأك  حتى يشي  ويتضل ، ويتـزود إذا خشـ  الضـرورة 
مــن العلمــا ،  فــ  موطئــ ، وبــ  قــاإل الشــافع  و  يــر   قــاإل معاــاه مالــك   ،طرحهــا وجــد عاهــا غاــى  

ـوالح   ومقـدار الضـرورة إبمـا هـو فـ  حالـة  ا،جة ف  ذلـك أن الضـرورة ترفـ  التحـريم فيعـود مياح 
صلى هللا عليـ   -أصحاب الاي  ف  ذلك، فإن عدك القو  إلى حالة وجوده، وحدي  العاير بص  
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فـ  لهـم علـى وقد ذهب عاهم الـزاد، ابطلقـوا إلـى سـاح  اليحـر فر   ،لما رجعوا من سفرهم -وسلم
تـدعى العايـر، فقـاإل أرـو عييـدة أميـرهم:  إذا هـ  دابـة  فـساحل   هيئة الك يب الضخم، فلما أتـوه 

ــة ــ  بحــن رســ  رســوإل هللا ، ميت ــاإل: ال، ر ــم ق ــ  وســلم-ث ــد  -صــلى هللا علي وفــ  ســيي  هللا، وق
 ."وبحن ثفثمائة حتى سماا، الحدي  اقاإل: فأقماا عليها شهر  ، اضطررتم فكلوا
 ليس من يعام البحر؟ من يعام البحر، ف يف يقولو  ميتة؟! أل ن ليا العنبر 
 طالب:........

 .نعم
 طالب:........

 ؟ماذا
 طالب:........

 ظنوا؟ ماذا
 طالب:........

، ومووا مووا  فووي جوفووه فهووو ميتووة البحوور، ةحني ووة أ  مووا ل  ووه البحوور فهووو ميتووتعرفووو  موويلب أبووي 
ُيحرمو  الرافي يجعلونه ميتة، إ  كا  على ليا االتتيار، فهوو ميتوة علوى كوالم أبوي حني وة ومون 

 .  صا الِحا ميتته، وم رد مضاف يعميقو  بقوله، وإال فان
اـة، وذ ـروا وتزودوا ماهـا إلـى المدي ،ميتةمما اعتقدوا أب   -رضوان هللا عليهم-فأكلوا وشيعوا "

هــ  »أبــ  حـفإل وقــاإل:  -صــلى هللا عليـ  وســلم-فـأخيرهم  -صـلى هللا عليــ  وســلم-ذلـك للايــ  
 ، ماـ  فأكلـ -صلى هللا عليـ  وسـلم-فأرسلوا إلى رسوإل هللا  «؟فتطعموبا معكم من لحم  ش  

ق أصــحاب وفــرَّ  ،ارــن حييــبو  ،وبــ  قــاإل ارــن الماجشــون  ،يأكــ  بقــدر ســد الرمــ  :وقالــت طائفــة
ر يتضـل  الشافع  رين حالة المقيم والمسافر فقـالوا: المقـيم يأكـ  بقـدر مـا يسـد رمقـ ، والمسـاف

ـ اعاها طرحها، وإن وجد مضـطر   ويتزود: فإذا وجد غاى   فـإن  ،اأعطـاه إياهـا وال يأخـا ماـ  عوض 
 ."الميتة ال يجوز ريعها

لوويس  -عليوه الصووالة والسوالم–إشوكا  فيهووا، والنبوي وال  ،وميتووة بحور ،علوى كوا حووا  العنبور حوال 
 بمضررن لها وأكا منها، فال إشكا  في ِحلها.

 المسألة ال انية التي بعدلا.
 طالب: من اضطر إلى خمر.

 من اضرر؟
 طالب: إلى خمر.

 إلى تمر.
 طالب: فإن  ان بإكراه شرب رف خف ، وإن  ان بجوع  أو عطش فف يشرب.
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 .ال يدفعه بال مرن ننه ي يده عرًشاأما العرش فإساغة الأصة فقط، و 
 ويأكــ  الميتــة وال يقــرب ضــواإل يشــرب المضــطر الــدك وال يشــرب الخمــر، :"الخامســة والعشــرون 

أغلظ،  ألن الخمر يلزك فيها الحد فه  ؛وال يشرب الخمر ،ويشرب اليوإل -قال  ارن وهب-امر  
 ".بص علي  أصحاب الشافع 

 .دوال تدفه العرش، ما ت ي

يـدع   "السادسة والعشـرون: فـإن غـصَّ رلقمـة  فهـ  ي سـيغها بخمـر  أو ال؟ فقيـ : ال، مخافـة أن
 .ألبها حالة ضرورة"؛ ذلك، وأجاز ذلك ارن حييب

رة با واقعةحا  ضرورة و   .إساغتها للأصة متصو 
ا ُيحسووه وإ  كنووا فووي وقتنووا وفووي بلوودنا قوود ال ُنحووس بهووا، فقوود ،لوويه المسووألة مسووألة فووي غايووة انلميووة

وور  القريبووي ذكوور  -رحمووة هللا عليووه–ويعيشووها ك يوورن موون المسوولمين فووي ك يوورن موون انقرووار، والم سِم
هووا ك يوورة تت وور  عوون لوويه المسووألة، وت ووتح وت توول الوويلن ِلمووا وراءلووا ومووا يمكوون أ  ُيقوواس علي افروًعوو

سووألة، محوودة ال الثووين فجمُعووه فووي غايووة الجووودة واالسووتقراء للمسووائا، وُي وورِم  علووى المسووألة اآليووة الوا
وانربعووين مسووألة إلووى أ  وصووا السووتين مسووألة وأقووا وأك وور، فهوويا ال توواب موون أن ووه كتووب الت سووير 

شوارة إالسيما المتعلل بانحكام، يالب العلم إذا اعتنى به عليه أ  ُي ما ما فيه، المويلب الحنبلوي 
  المم ا إليه قليلة أقا الميالب.

بته إلى كتب الميلب وُيعلل رأ  الحنابلة ودليلهم، وإذا كا  في نسوفبنمكا  يالب العلم أ  يرجه  
للشوووافعية توووالف المشوووهور عووونهم يووويكر الصوووحيح عنووودلم والمشوووهور عنووودلمن ن  عنايتوووه بمووويلب 

ه مون أو غيور معوروف عنودلم ُيبينو اننه مال ي، وإذا نسب إلوى الحن يوة قوواًل مهجوورً  نالمال ية تامة
ا، وأنووا  ،ويحتوواج كتووبهم ومووا ينتهووي موون ال توواب أنووا أعوورف أنووه يحتوواج إلووى وقووين يويووا، يويووان جوودًّ

فانقرعي دونهن ن  فيه أك ر من تمسوة عشور ألوف  ،شرعي في ت ريج أحادي ه قبا عشرين سنة
فتجووده يعوو و حووديً ا فووي الب ووار  إلووى ابوون ماجووه، وأمووا  ،حووديث، والمؤلووف لوويس موون ألووا الصووناعة

ة ى مووا فووي الب ووار ، فهوويا علووى يريقووة المأاربووة عنوودلم العنايوووك وورة العوو و إليووه علوو اتقديمووه مسوولمً 
 بمسوولم أك وور موون الب ووار ، فالعنايووة بهوويا ال توواب وإذا كووا  بعوود لنوواك ن ًسووا أيووو  يعتنووي بووو  فووتح
البار ( معه يوثِمول نصوصوه وُيصوحح موا فيوه مون عو و للمويالب انتورى يالوب العلوم بحاجوة إلوى 

  .أنه ال ُيسعف، ل ن الوقي إذا ُح ظ ُمبارك، وهللا المستعاوالوقي قد يتعير بعض الناس ب ،ليا
 كم يحتاج يا شيخ على ليه الرريقة الت صيا ليا؟

 طالب: القرطي ؟
 .نعم

وإ  كوا   فوتح  ،كم يحتاج من سنة؟ لو قراءتوه قوراءة عاديوة يحتواج إلوى سونتين م وا  فوتح البوار (
 البار ( أشل ل ن...
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 طالب:.......
 .نعم

 .طالب:......
 يعني يحتاج إلى ثالث ساعا .

 طالب: يومي ا.
 ، وإ  كا  يحتاج إذا أردنا أ  نوثِمل وُنصحح ونعد .نعم

 طالب:.......
 .نعم

 طالب:.......
ل ن على حسب الهم ة، وحسب الوقوي المصوروف لوه. فور  بوين شو ص  ،وهللا ما تقا عن ثالثين

 أو  إ  كووا  لووه ارتبايووا  علميووة مشووأو  بوودوام، ومشووأو  بُأسوور، ومشووأو  برلووب ر  ، ومشووأو 
 يور شيء ليا يمكن ال ُيسع ه الوقي، ل ن أنا أت لم في م ا وضعكم أنتم، أنتم الأالب أفرغ منوا بك

 إ  شواء–  فيوه ، وقرأنوا الويلم ا كني مو ل م بعود الت ورج فوي الجامعوة بقليوا صوار عنودنا وفورة وقوي
 فرصة. هين ه، ل ن اآل  ما تقدر ت تح أ  كتاب ما في -هللا
ووة وترتلووي المسووألة  ،وت اسووير اوشووروحً  -مووا شوواء هللا–عبوود هللا قوورأ قوورأ مجلوودا  ك يوورة أبووو و  يووب لم 

  ي روووط ويقوووو   إ  شووواء هللا إذا جووواء الشوووهر ال النوووي أو إذا جووواء رأس وقوووي وتن ووويم، أموووا الوووي
 .شيًئا فاعا  ما يبدأ فوًرا من وقته ما لو فاعا شيًئا، اليانسبو  أو إذا جاء....ما لو 

 .هايًرا إذا وث قها وأتقنها وضبرولناك كتب تصير محاور يدور حولها يالب العلم، وينت ه بها ك 
 طالب:.......
د في جامعوة اإموام  أحكوام القورآ  عنو -ال الر–رسائا علمية عندنا في قسم القرآ   هفيه، ل ن في

 الحنابلة(.الحنابلة( استنبرولا من المأني ومن غيره  أحكام القرآ  عند 
 طالب: ف  التفسير.

 الت سير.
 طالب:.......

ل ون موا لوه  ،أنهم أقا الناس فوي لويا، وقورأ  فوي المودتا البون بودرا  لهوم كتواب فوي أحكوام القورآ 
 وجود.

 طالب:.......
 .نعم

 طالب:.......
 ؟اكم مجلدً 
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 طالب: أربعة أو خمسة.
ووثوول ذكوور  ،إذ دار فووي فلووة لوويا ال توواب هللا ين ووه بانسووباب، ل وون يالووب العلووم يعتموود علووى ن سووه،

وصووحح مووا فووي الموويلبين الحن ووي  ،أقوووا  الحنابلووة منسوووبة إلوويهم موون كتووبهم علووى يوورة لوويا ال توواب
ن والشافعي إذا ُوِجد نقا ي الف، وك ير ترى النقا عنده ي الف المعتمد في الميلبن ننوه لويس مو

وُقوا م وا ذلوة فوي المويالب انتوورىن ن  ألوا ال بورة فوي لويا البواب، لوو يعورف ميلبووه الموال ي، 
 مواذاموا تودر ،  ات بًرو لويس، موا تريود فعلوهوتعورف  ،ليا يصير أمامة تط مستقيم واضوح المعوالم

 ت تب.
م ووا مووا قلنووا فووي  المسوووى شوورح المويووأ( لووولي هللا الوودللو ، المويووأ فووي انصووا لمالووة، والروايووة 

يويكر  -إضافًة إلى ميلب مالة انصلي-ييكر بن الحسن، والشارح الدللو  الحن ي حمد رواية م
قبووا  ابقووي؟ مووا ذكوور الحنابلووة وال فووي موضووه، أعرينووا فيووه درًسوو وموواذاموويلب الشووافعية والمال يووة، 

عشرين سنة أو أك ور، وصورنا ُنسودد ال لوا فوي بعوض إذا نشورنا، ثوم اسوترلناه تركنواه، وأشور  بوه 
 ، حقول ا العبادة نصوف ال تواب لوو مجلودا، كعلى صاحب دراسة ُعليا وحقل قسم العبادا  كلها

ا. اع يمً  ودرس المسائا، فجاء عماًل  ،وأضاف إليه الميلب الحنبلي بأدلته ،المجلد انو   جدًّ
 وموواذا، موواذا ت عووافم ووا لوويه المشوواريه التووي لووي مجوورد ت ملووة أسووها موون أ  تبوودأ تت ووبط مووا توودر  

لى ليا انس لي موا أنوي ِبضوائه إ  شواء ، ليا يريل مسلوك امشوا مه الناس عوماذا تتركتنقا، 
 هللا.

  بقي شيء؟
 طالب: ف  القرطي ؟

 .نعم
 طالب:.......

ا اآل ، ويبعووا  اُدعووي تحقيقهووا، ل وون أنووا ما لووي ُمصوورًّ   علووى دار ال تووب اُيبووه يبعووا  ك يوورة جوودًّ
دم أو أ  موضه يوت لم فيوه القريبوي يقوو   تقو ،ن ننه مي ة دار ال تب المصرية اإحاال المصرية

المربووو   لووولوويا  ،صوو حة كوويا ،ومووا أك وور مووا يقووو  لوويا، تجوود فووي أسوو ا الصوو حة جوو ء كوويا ،تووأتر
ًرا إلووى آتوور شوويء سوونة ثمووا  الربعووة انولووى منووي سووبعين سوونة أو أك وور ثمووانين، وُيبووه بعوودلا موورا

 .وسبعين
 طالب:.......

 .نعم
 طالب:.......

 جه إليها.، ل ن ال أر ةأنا عند  يبعا  جديدة ك ير  ،ما أعرف
 طالب:.......
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وأحضوورنالا فووي الوودروس، ل وون أنووا بالنسووبة لووي ال أعوود  بووانولى نووا عنوود  موون عشوورين سوونة ، أنعووم
 شويًئا، وإ  كانوي يبعووا  دار ال توب المصوورية ت تلوف انولوى انو  وال وواني موا فيووه اآليوا  أصووالً 

 وك يورى منهوا ،ر فيوه آيوا على يريقة المؤلف ت سير بدو  آيا ، ثم بعد ذلة من ال الوث إلوى اآلتو
ل ووون الربعوووة انتيووورة التوووي بووودأ  سووونة ألوووف  ،موووا فيهوووا إحووواال ، ومقابلوووة علوووى نسوووخ اثنتوووين ثوووالث

اثنوووين وسوووبعين إلوووى الجووو ء العشووورين مقابلوووة علوووى أك ووور مووون عشووور نسوووخ أربعوووة عشووور و ثالثمائوووة و 
ى دار ال تووب وفيهووا تعليقووا  موون القووائمين علوو ،نس ة...تمسووة عشوور نسوو ة، وفيهووا اإحوواال  بدقووة

 .  ، لو معتنًى بهالمصرية
اـا فيمـا ريا "قاإل ارن العرب : وأما الغاص رلقمة فإبـ  يجـوز لـ  فيمـا رياـ  وبـين هللا تعـالى، وأمـا

لك، وإن فإن شاهدباه فف تخفى علياا بقرائن الحاإل صورة الغ صة من غيرها، في صدق إذا ظهر ذ
ـا، ثـم إذا وجـد المضـطلم يظهـر حـددباه ظـاهر ا، وسـلم مـن العقوبـة عاـد  ر ميتـة، هللا تعـالى باطا 

حــ  بحــاإل، وخازيــر ا، ولحــم ارــن لدك، أكــ  الميتــة؛ ألبهــا حــفإل  فــ  حــاإل، والخازيــر وارــن لدك ال ي
ــ ،  مــا لــو أ كــره أن يطــأ أختــ    و أجاييــة،أوالتحــريم المخ ــف أولــى أن ي قــتحم مــن التحــريم الم  قَّ

ولــو  هــو الضــاب  لهــاه األحكــاك، وال يأكــ  ارــن لدك وطــا األجاييــة؛ ألبهــا تحــ  لــ  بحــاإل، وهــاا
كســر عظــم »: -عليــ  الســفك-مــا ، قالــ  علما بــا، وبــ  قــاإل أحمــد وداود. احــت  أحمــد بقولــ  

ك بـ  محتـر ا؛ أل رن لدك، وال يجوز لـ  أن يقتـ  ذمي ـوقاإل الشافع : يأك  لحم ا «الميت  كسره حي ا
األكـ  و از قتلـ  جـا محصـا ا ر، فـإن  ـان حربي ـا أو زابي ـا؛ ألبـ  مـاإل الغيـالدك، وال مسـلم ا وال أسـير  

 شريح بـأن ما ، وشاَّ  داود على الم زب  بأن قاإل: قد أبحت أك  لحوك األبييا ، فغلب علي  ارن
 .قاإل: فأبت قد تعرضت لقت  األبييا  إذ ماعتهم من أك  الكافر"

فوورد عليووه قووا   أنووي أجوو   قتووا "أبحــت أكــ  لحــوك األبييــا "  تبشوويه لل ووالم ل ووالم ال صووم يقووو  
 اننبياء، لماذا؟
 طالب:.......

 منه من قتا اليمي، يعني لا من التال م بين منوه قتوا الويمي مون الوال م إذا ُمنوه مون قتوا الويمي
 .ا...ل ن من أجا تبشيه كالم ال صمقت أو؟! لو قا   أبحي قتا المعصوم اأ  يقتا نبيًّ 

 ، وهللا يأكــ  ايدمــ  إال إذا تحقــ  أن ذلــك ي اجيــ  وي حييــ "قــاإل ارــن العربــ : الصــحيح عاــدي أال
 أعلم.

ئ  مالك عن المضطر إلى أك  الميتة وهـو يجـد مـاإل الغيـر تمـر ا أ ـا السابعة والعشرون: س  و زرع 
أي  أو غام ا، فقاإل: إن أمن الضرر على ردب  بحيـ  ال يعـد سـارق ا ويصـدق فـ  قولـ ، أكـ  مـن

دك هـاا   ما  شيئ ا، وذلك أحب إل  من أن يأكـ  الميتـة، وقـد تقـذلك وجد ما يرد جوع  وال يحم
 .المعاى مستوفى"
 تقدم في أ  ج ء؟
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 طالب: ف  أوإل الكفك.
 بن س الموضه؟
 ي قرأباه قي .طالب: بعم الا

 ت لم عليه في موضهن سابل. أنا ظننته
   قيل .طالب: ال، المسألة الت

 تالل.
 طالب: المسألة الخامسة والعشرون.

 .ييب
 اللهم صاِم على محمد.


